
 

 

 

12  กมุภาพนัธ์ 2562 

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดข่าวและรายการวิทยุโทรทัศน์ยอดเย่ียม 

ประเภทรายการข่าววิทยุ-รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเย่ียม 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาํปี 2561 

ตัง้แต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถงึวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

 

สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมลูนิธิแสงชยั สุนทรวฒัน์ ให้ดําเนินการจดั

ประกวดรายการข่าววิทย ุและรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคมยอดเย่ียม ประจําปี ๒๕๖๑ เพ่ือประกาศเกียรติคณุ

และมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ ชนะการประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ดัง

รายละเอียดตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ผลิตขา่วและรายการของสถานีวิทยตุา่ง ๆ พฒันาความคิดสร้างสรรค์

ในการทํางาน เน้นการผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุท่ีมีคณุภาพ มีคณุค่าต่อผู้ ฟัง และมีศกัยภาพนําไปสู่

การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในสงัคม  

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้ผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุ มีจิตสํานึกท่ีดีตอ่สงัคมและจริยธรรม

วิชาชีพส่ือมวลชน  

3. เพ่ือเป็นขวญักําลงัใจแก่ผู้ ทํางานด้านรายการข่าวและรายการวิทย ุ 

ประเภทรางวัล   

    1. ประเภทรายการข่าววิทยุ 

         1.1 ยอดเย่ียม 1 รางวลั เงิน 30,000 บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ  

         1.2 ชมเชย 1 รางวลั เงิน 10,000 บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

2. ประเภทรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม 

         2.1 ยอดเย่ียม 1 รางวลั เงิน 30,000 บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ  

         2.2 ชมเชย 1 รางวลั เงิน 10,000 บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

คาํนิยาม 

1.รายการข่าววิทยุ หมายถึง การนําเสนอข่าว สารคดีเชิงข่าว และบทวิเคราะห์ข่าว ในรูปแบบของ

รายการ ท่ีเป็นข้อเท็จจริง เป็นธรรม และสมดลุ ทางส่ือวิทยกุระจายเสียง   

          

 



 

 

 

2.รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม หมายถึง รายการวิทยุส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือสะท้อนให้เห็น

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ด้านตา่ง ๆ ในสงัคม ด้วยรูปแบบและวิธีการนําเสนออยา่งสร้างสรรค์   

เง่ือนไขการประกวด  

 ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด   

 1. ต้องเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบ ุสถานี วนัเวลาท่ีออกอากาศอย่างชดัเจน  

 2. ต้องผลิตขึน้เองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้ อ่ืน ผู้ผลิต

และเจ้าของลิขสิทธ์ิต้องเป็นคนไทย  

 3. ต้องเป็นงานท่ีเผยแพร่ทางสถานีวิทย ุระหวา่ง 1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561  

 4. ต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากนายสถานีวิทยุ , ผู้ อํานวยการสถานี , ผู้ จัดการสถานี  หรือ 

บรรณาธิการขา่วสถานี ซึง่เผยแพร่ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 

 5.ผลงานท่ีได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวฒัน์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและมูลนิธิแสงชัย 

สนุทรวฒัน์ มีสิทธ์ิในการเผยแพร่ผลงานตอ่สาธารณะได้ โดยไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากผลงานนัน้ 

จาํนวนผลงานท่ีส่งประกวด 

 สถานีสามารถสง่ผลงานเข้าประกวด ดงันี ้

1. สง่ได้ทัง้ประเภทรายการขา่ววิทย ุและประเภทรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคม 

2. แตล่ะประเภทรางวลั สง่ได้ไมเ่กิน 3 ช่ือรายการ  

3. แตล่ะ ‘ช่ือรายการ’ สง่ให้กรรมการพิจารณาช่ือรายการละไมเ่กิน 3 ตอน 

การจัดเตรียมผลงานส่งเข้าประกวด 

  1. จัดทํารายละเอียดต่าง ๆ ของรายการข่าววิทยุ/รายการวิทยุสร้างสรรค์ แต่ละรายการท่ีส่งเข้า

ประกวด โดยมีหวัข้อหลกั ดงันี ้

     1.1 ช่ือรายการขา่วหรือรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคม ช่ือผู้จดัทํา หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

     1.2 บทคดัยอ่สรุปเร่ืองราว 

     1.3 วตัถปุระสงค์ในการนําเสนอขา่ว/เร่ือง/รายการ 

     1.4 เร่ือง หรือขา่วในรายการ หรือรายการ มีคณุคา่ตอ่สงัคมอยา่งไร 

    1.5 วนั/เวลา และสถานท่ี ท่ีเกิดขา่ว  

     1.6 วนั/เวลา และสถานี ท่ีออกอากาศ 

 2. ทําจดหมายนําส่งขา่วท่ีเข้าประกวด ประเภทของรางวลั จํานวนรายการข่าว และ/หรือ รายการวิทยุ

สร้างสรรค์สงัคม ในแตล่ะประเภทรางวลั หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือตดิตอ่ผู้ประสานงาน จดหมายลงนาม 

 



 

 

โดยนายสถานีวิทย ุ, ผู้ อํานวยการสถานี , ผู้จดัการสถานี หรือบรรณาธิการขา่วสถานี  

3. จดัทําบทรายการขา่ว และ/หรือ บทรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคมเป็นไฟล์ PDF 

 4. บนัทึกผลงานท่ีส่งเข้าประกวดด้วยสกุล .mp3 เท่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกของกรรมการต่อการ

เปิดพิจารณาผลงาน 

 5. สําเนาผลงาน (ข้อ 4) รายละเอียดของรายการ (ข้อ 1) และบทวิทยุ (ข้อ 3) บนัทึกลง thumb drive 

จํานวน 1 ชดุ / ประเภท / สถานี 

 6. ดําเนินการจดัส่งจดหมายตามข้อ 2 ผลงานและรายละเอียดตา่ง ๆ ตามข้อ 5 มายงัสมาคมนกัข่าว

วิทยแุละโทรทศัน์ไทย ตัง้แตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 คณะกรรมการตดัสินรางวลัการประกวดข่าววิทยยุอดเย่ียม รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจําปี 2561 

ซึง่สมาคมฯ แตง่ตัง้ จะเป็นผู้พิจารณาตดัสิน และให้ถือคําตดัสินของคณะกรรมการฯ เป็นท่ีสิน้สดุ  

การพิจารณาผลงานท่ีสง่ประกวดมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 

1. ความชดัเจนของประเดน็ แหลมคม และมีแง่มมุใหม ่ๆ 

2. การค้นคว้าหาข้อมลูเชงิลกึจากทกุประเภทของแหลง่ขา่ว 

3. กระบวนการผลิตทางวิทย ุทัง้การเขียนบท และการนําเสนอ ท่ีชว่ยให้รายการนา่สนใจ  

4. เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์สงัคม ก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ในสงัคมไทย  

5. เป็นต้นฉบบัของผู้สง่เข้าประกวดเอง ไมไ่ด้ลอกเลียนแบบใครมา  

6. เป็นรายการท่ียดึมัน่ในจริยธรรมวิชาชีพ 

การจัดส่งผลงานเข้าประกวด  

 สง่ท่ี: สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

538/1 ถนนสามเสน แขวงดสุิต เขตดสุิต กทม. 10300  

โทรศพัท์ 0-2243-8479, 086-522-4288 โทรสาร 0-2243-8489  

   

ปิดรบัผลงานภายในวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

กรณีนําส่งผลงานทางไปรษณีย ์จะต้องส่งเป็น EMS เท่านัน้ โดยถือเอาวนัท่ีประทบัตราเป็นสาํคญั 

 

 

ถือคาํตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นท่ีสิน้สุด 

๐  ๐  ๐ 


